
•  Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobami i grupami 
będącymi w rozproszeniu. Ćwiczenia praktyczne. 

•  Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu 
kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.

• Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia. 

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Warsztat- Jak skutecznie zarządzać
zespołem rozproszonym 

Warszawa, 18 - 19 czerwca 2019



WARSZTAT

Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z obszaru 
zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę 
danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii, 
wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja 
wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.

Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie dedykowanie jest managerom zarządzającym Przedstawicielami Handlowymi pracującymi w terenie, z 
którymi osobisty kontakt jest utrudniony. W programie poruszane są rzeczywiste sytuacje, które przytaczają 
uczestnicy i na ich podstawie wypracowywane są schematy działań oraz uniwersalne metody dalszej pracy. 

Szkolenie podzielone jest na moduły z których każdy zawiera wzorzec działania, odniesienie się do sytuacji w 
organizacji oraz schemat działania z nowo poznanym materiałem.

Zasada szkolenia oparta jest o to, że managerowie są osobami, które swoją pracę wykonują poprawnie a zebranie w 
schemat i wypracowanie działań ma na celu zwiększyć efektywność działań. Każdy moduł kończy się konkretnymi 
wskazówkami a nie jedynie diagnozą problemu. 

Trener jest praktykiem działania operacyjnego i ma na celu zbudować z grupą najlepsze rozwiązania.

Podczas dwóch dni pracy poruszana jest tematyka praktycznego zastosowania wiedzy i sposobów jej wdrożenia w 
codzienną pracę managerów.

Na początku szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń oraz rozszerzony zakres przerabianego materiału. 
Podręcznik stanowi zarówno kompendium wiedzy jak i zeszyt ćwiczeń.
 
W celu weryfikacji przyrostu wiedzy uczestnicy rozwiązują na początku pre-test i na końcu post-test. Różnica w 
wynikach stanowi przyrost poznanej wiedzy. 

Przeważającą część szkolenia stanowi interakcja z uczestnikami i praktyczne ćwiczenia. Elementy wykładu mają na 
celu jedynie wprowadzenie do modułu.

Podczas szkolenia ma miejsce gra biznesowa, test, scenki rodzajowe, burza mózgów, praca w podgrupach i 
indywidualne ćwiczenia.

Cele szkolenia:

- Zbudowanie wzorca postępowań w różnych sytuacjach zarządczych.
- Ujednolicenie komunikacji do podwładnych przez wszystkich managerów.
- Wypracowanie metod rozwojowych dla pracowników i managerów.
- Zwiększenie efektywności pracy zespołów handlowych.
- Zbudowanie wśród managerów postaw, które przyczynią się do stabilizacji zespołów i zwiększą efekty ich pracy.
 

 



PROGRAM- DZIEŃ I

Z przyjemnością polecam organizowane przez BMS Konferencje. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia 
wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania Profesjonalistów. Niezaprzeczalnym atutem, jest wysokiej klasy 
Profesjonalizm Organizatorów dbających o najwyższy standard i jakość. Warto uczestniczyć w takich 
spotkaniach.

 
Katarzyna Fryc, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.   
     

1. Rozpoczęcie szkolenia 

• Przedstawienie programu szkolenia
• Kontrakt na szkolenie
• Przedstawienie uczestników
• Pre-test z wiedzy i postaw

Cel: Zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania na szkoleniu, poznanie programu, zasad i celu szkolenia, poznanie 
dotychczasowej wiedzy i doświadczenia.

2. Zadania Managera - Gra biznesowa

• Przedstawienie kluczowych celów i zadań Managerów zarządzającymi Przedstawicielami Handlowymi pracującymi 
 w terenie. 

- nastawienie na cele, zadania
- nastawienie na ludzi, ich rozwój
- korzyści i problemy w zdalnym zarządzaniu

• Gra szkoleniowa „Winnica” (gra biznesowa ćwicząca umiejętności rozumienia strategicznego w zarządzaniu)
• Podsumowanie i wnioski z gry. Wypracowanie najlepszych wskazówek.

Cel: Poznanie kluczowych działań w pracy Managera, usystematyzowanie wiedzy o celach pracowniczych, spojrzenie na sytuację 
oczami podwładnych, zrozumienie drugiej strony, gra winnica buduje umiejętność rozwoju pracowników, pozwala ocenić nacisk na 
wyniki w kontekście nacisku na rozwój. 

3. Komunikacja

• Cechy poprawnej komunikacji
• Dostosowanie komunikatów do poziomu dojrzałości pracownika w organizacji
• Mailing grupowy do podwładnych pracowników 
• Prowadzenie telekonferencji 
• Prowadzenie spotkań grupowych, operacyjnych

Cel: Podział i ćwiczenia na spójność gestów z przekazem, studium przypadku, praktyczne ćwiczenia z gestami, na podstawie 
konkretnych osób stworzenie tabeli pozwalającej ocenić trafność zadań przydzielonych do danego pracownika, poznanie cyklu 
rozwoju pracownika i nauka poprawnej diagnozy.

4. Zarządzanie zespołem rozproszonym

• Przywództwo sytuacyjne wg. Blancharda 
• Rozwój pracownika w organizacji pod względem umiejętności i motywacji
• Ocena pracownicza

Cel:Test własnego stylu przewodzenia, poznanie najpopularniejszych stylów przewodzenia, poznanie cyklu życia grupy i 
dostosowanie go do stylu przewodzenia, nabycie umiejętności efektywnego przewodzenia zespołowi.



  PROGRAM- DZIEŃ II       

Polecam spotkania praktyków organizowane przez BMS. Fantastyczna atmosfera i cenna wymiana doświad-
czeń! Duża dbałość o zawartość merytoryczną prezentacji.

 
Justyna Siwek, Poczta Polska S.A.

5. Budowanie zaangażowania

• Cechy lidera i cechy szefa

• Diagnoza problemów związanych z zaangażowaniem

- Różnice pokoleniowe
- Presja otoczenia
- Kultura organizacyjna
  
• Przeciwdziałanie spadkowi zaangażowania
 
• Zarządzanie zmianą w organizacji

- Cykl podejmowania decyzji
- Proces zmian
- Komunikacja zmian

Cel:Uzmysłowienie sobie kluczowych cech lidera i managera ,znalezienie w sobie postaw, które warto eksponować dla lepszego 
efektu działań, poznanie najczęstszych powodów konfliktów i nieporozumień w zespole.

6.Egzekwowanie zadań
 
• Praca z celami

- Podział celów
- Komunikowanie celów
- Cele roczne a rozwój organizacji

• Przydział zadań zgodnie z umiejętnościami i postawą

- Komunikacja celów
- Planowanie pracy
- Przewodzenie
- Rozliczanie z zadań

• Feedback sytuacyjny

- Komunikowanie dobrych wyników
- Przekazywanie nieprzyjemnych informacji
- Rozmowa dyscyplinująca
- Pochwała
- Zwolnienie pracownika

Cel: Poznanie metodologii przekazywania celów, praktyczne ćwiczenia na komunikowanie celów, na konkretnych przypadkach 
case study rozmów z pracownikami, scenki sytuacyjne

7. Podsumowanie szkolenia

• Zebranie wypracowanych działań, stworzenie schematu postępowania w różnych sytuacjach.

8. Zadanie rozwojowe

• Wypracowanie dalszego działania po szkoleniu, stworzenie schematu wdrożenia nowo nabytych umiejętności,   
 podział i cykl rozliczenia z wdrażania postaw i zachowań, drabina kompetencji.

9. Zakończenie szkolenia



BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENER

Dariusz Leonhard

Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich 
dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm 
outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem, 
zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy na 
rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy 
operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową 
wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był 
odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego 
przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne oraz 
biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na początku 
dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej szkolił dla 
zewnętrznych Klientów.  

Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz 
certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i 
doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które 
usprawnią biznes.

Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się zwiększaniem 
kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich spółek grupy 
kapitałowej.


